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PsAI.~t 121. Een bedevaart·lied. - Ik 
hef mijne oogen op naar de bergen, van 
waar mijne hulp komen zal. 

Mijne hulp is van den Heer, die hemd 
en aarde gemaakt heeft. 

I! ij zal uwen voet niet laten wankelen: 
uw Herder zal niet luimeren. 

Neen, de Iloeder hraëls sluimert noch 
slaapt. 

De Heer is uw Behoeder, Hij is uwe 
schaduw aan uwe rechterhand. 

De zon zal u des daags niet steken. 
noch de maau des nachts. 

De Heer zal u bewaren voor alle kwaad: 
uwe ziel zal Hij bewaren. 

De Heer zal uwen uitgang en uwen ingang 
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. 

Deze psalmwoorden zullen niet het onderwerp van 

onze overdenking zijn. Ik heb ze slechts bedoeld als 

voorlezing uit den bijbel. Mijn tekst is het bekende 

woord van den doodelijk getroffen prin Willem: 11 Mijn 

God, ontferm U over mij en dit arme volk!" 

Dat tuk uit het Oude Te tament las ik u voor, 

omdat het een der li velingsp almen is van de Trans

vaalsche boeren. Thuis zingen ze hem gaarne; en nu 
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ze te velde ZlJn heffen ze dien aan m het "laager" en 

op marsch. Begrijpelijk is dez voorliefde, omdat er zoo 

welluidend in wordt weêrgegeven het vertrouwen, dat 

hen bezielt. 

En het woord van den stervenden Zwijger - ik weet 

niet hoe het komt, maar in de laatste dagen staat telkens, 

als mijne gedachten gaan naar het oorlogsterrein, dit 

woord mij voor den geest. Of eigenlijk weet ik wel, 

hoe het komt. Wie onzer is niet vervuld van het 

ontzettende, dat in Zuid-Afrika plaats heeft? En een 

zware rol is er ons bij toegedeeld. Het zijn onze broeders, 

onze stamverwanten, die daar strijden i en op ellendige 

wijze is hun de oorlog opgedrongen, nadat zij schier het 

onmogelijke hebben gedaan, om hem te vermijden. Klein 

en groot bij ons denken voortdurend aan hen met 

eerbied en deernis. Wij gaan er meê te ntste en we 

staan er meê op. Maar we moeten werkelooze toeschouwers 

blijven. 0 ja, wij kunnen de gewonden helpen verplegen, 

het lot van de weduwen en weezen ons aantrekken i 

we doen het van harte gaarne, en beloven, nu en later 

het niet aan hulp te laten ontbreken. Doch voor de zaak 

zelve kunnen wij niets doen. Wij reikhalzen naar 

berichten, en naar gelang van de tijdingen wisselt onze 

stemming. Van zelf komt dat woord ons te binn 'n, 

rijst het als eene verzuchting uit on hart: Mijn God, 

ontferm U over dit arme volk! 



Bovendien zijn we angstig, wij vreezen. Wat moet er 

worden van onze broeders? De strijd is pas begonnen. 

En al zijn er nu schoone voordcelen behaald, hoe zal 

het zijn, wanneer al de schepen, die nu van Engeland, 

Indië, Australië naar Afrika stoomen, hunne duizende 

manschappen hebben ontscheept i als er steeds meer 

lichtingen worden opgeroepen, en het Engel che leger 

steeds talrijker wordt? En hoe drukt het ons neêr, dat 

nu, op het laatst dezer eeuw, zulke dingen gebeuren. 

Zulke dingen ! Niet op zich zelf, dat er oorlog is. De 

wereld staat zedelijk nog te laag, dan dat we ons zouden 

verbazen over het ontbranden van een krijg. Wat ons 

drukt is het onrecht, dat er ge chiedt i het zijn de lage 

drijfveeren van Engeland, waardoor ons zijn naam tot 

eene ergernis wordt. En we zeggen dit niet uit voor· 

oordeel, niet uit. partijdige liefde tot onze. stamgenooten, 

er is immers maar ééne stem over in de wereld! En 

zoo hebben we te kampen met vrees en moedeloosheid. 

We hebben opbeuring noodig. Dus willen we eene 

poging doen, om elkander te versterken en te vertroosten: 

het schöone en goede werk, waartoe we hier telkens 

samenkomen. En niets is daartoe zoo geschikt als het 

opslaan van de bladzijde, waarop beschreven staat, hoe 

zijn schoon leven gekroond werd door het schoone sterven 

van onzen eigen grooten vrijheidsheld. 

Ditmaal geen tekst dus uit den bijbel? Gij zult het 
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niet onnatuurlijk vinden. Wij weten, dat er, buiten dén bijbel 

om, wóorden zijn van rechtvaardigen, die door hunne 

indrukwekkende schoonheid de waarde hebben van een 

verheven Godswoord. Menigeen zal als een schat bewaren 

het woord van een vader, eene moeder, hem dierbaar als 

een bijbelwoord. Het gezegde van den Zwijger is ook uit 

een bo-ek, dat onzer geschiedenis ; ook een bijbel. Hem, 

die het leest met zijn hart, vertelt het van groote daden, 

van hooger geest en leiding, van waarheid en recht, 

een boek vol van God. Wie kent niet dat schrikkelijke 

tooneel op het Prinsenhof te Delft, toen de prins uit de 

eetzaal kwam en de moordenaar uit een donkeren hoek 

te voorschijn trad en hem doorschoot; toen de vorst 

neêrzeeg en die kreet slaakte, een van de duizend 

bewijzèn van liefde voor zijn volk. Er moest eigenlijk 

geen huis en geen huisje zijn in Nederland, waar vader 

en moeder niet aan de kinderen vertellen, wie hij was, 

hoe hij leefde, en hoe hij stervend dat woord sprak, waarom 

ieder mensch hem moet liefhebben, maar elk Nederlander 

hem moet eeren als een der rechtvaardigen, voor wier 

leven, als voor een onschatbaren zegen, men God dankbaar 

moet zijn. 

Hoe hij toch zijn volk liefhad; hoe hij de groote 

zaak, welke hij diende, boven op het hart droeg I 

Maar vooral spreekt er uit zijn innig Godsvertrouwen. 

Voert ons niet de heldenstrijd, die onze broeders ginds 

( 

" 
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te strijden hebben, terug naar het heldentijdvak, toen 

ons volk onder leiding van den Zwijger en zijne zonen 

eveneens zich te verweren had tegen een overmachtigen 

vijand? En hetzelfde vroom vertrouwen, dat toen onze 

vaderen bezielde, het maakt de kracht uit van de kloeke 

vrijheidsmannen, die ginds alles op het spel zetten, om 

het juk te breken, dat men hun op de schouders leggen 

wil. Diep woonde dat vertrouwen in het hart van den 

prins, zoodat het, toen hij overvallen werd door een 

plotsetingen dood, on~iddelijk uit de ziel op de lippen 

rees. En als gij u voor den geest roept de omstandigheden, 

waaronder hij werkte en worstelde, dan grenst het aan 

het wonderbare. Te midden van zóoveel moeilijkheden 

zouden de besten den moed kunnen verliezen. Het ware 

geen wonder geweest', indien prins Willem van de eene 

wanhoop in de andere gevallen was. 

Roept slechts enkele hoofdzaken u nog eens vluchtig 

voor den ·geest. Toen pas de strijd was ontbrand, werd 

zijn oudste zoon, nog een schoolknaap, heimelijk opgelicht 

en naar Spanje gevoerd. Hij bezat rijke goederen in 

Holfand: ze werden hem ontnomen. Toen het eerste 

leger op de been was gebracht, werd het verslagen, en 

zijn broeder Adolf sneuvelde. Ofschoon hij schier alles, 

wat hij bezat, had verkocht, had hij voortdurend te strijden 

met geldgebrek. En ook met de lauwheid en wankel· 

moedigbeid der Nederlanders zelven. Het is gebeurd, dat 
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hij naar alle zijden brieven zond om geldelijken steun, 

en dat er toch maar bitter weinig inkwam. Had hij dan 

na ongeloofdijk veel mo~ite en zorg weêr troepen bijeen, 

dan weigerden meermalen de dorpen en steden in Nederland 

proviand te verstrekken; zij vreesden de wraak van de 

Spanjaarden. Bovendien was hij van alle zijden aan laster 

blootgesteld. Hoog stond hij boven land- en tijdgenoot in 

edele verdraagzaamheid. Hij wilde niet, dat de Katholieken 

de Protestanten onderdrukten, maar duldde evenmin, dat 

waar de laatsten de overhand hadden, zij de Roomsehen 

kwalijk bejegenden. Dat begreep men toen niet, en zijn 

eigen vrienden beschuldigden hem van onverschilligheid, 

van ongeloof. Eindelijk werd er door Filips II een prijs 

op zijn hoofd gesteld Hij was van gehuurde moordenaars 

omringd. Eén aanslag was reeds vroeger bijna gelukt. 

Hij ontving een levensgevaarlijk schot door het hoofd, 

alleen zijn sterk gestel redde hem van den dood .... 

Hoe is het mogelijk, dat hij onder dit alles zich staande 

hield, goedsmoeds bleef, met alle krachten zich wijdde 

aan zijne inspannende taak? Wat is het geheim van die 

wonderbare sterkte, waardoor hij na elke teleurstelling 

bezig was, de afgebroken draden weêr aaneenteknoopen, 

en anderen, die versaagden, moed intespreken? Het geheim 

- en wij menschen van dezen ongeloovigen tijd mogen 

het als eene heilige gedachte wegleggen in ons hart -

was zijne vroomheid, zijn geloof. 
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Toen de eerste onderneming totaal mislukt en Adolf 

gesneuveld was, schreef hij aan zijn broeder Loclewijk: 

Nu het Gode dus heeft behaagd, is het noodig geduld te 

hebben, den moed niet te verliezen en voorttegaan met het 

werk, in vast vertrouwen op den bijstand des Almachtigen. 

In diezelfde tijdensdagen schreef hij aan zijne vrouw: Ik 

zie wel in, dat ik bestemd ben, om mijn leven in kommer 

en moeite doortebrengen. Als God het zoo wil, zal ik wel

tevreden zijn. Alleen smeek ik, dat Hij mij sterke om 

geduldig te lijden. En tegenover den laster, waaraan hij 

blootstond, luidde het: Ik vertrouw, dat God te Zijner tijd 

mijn onschuld aan het licht brengen zal. 

Ziedaar het geheim dier onbezweken volharding, van 

die anders onbegrijpelijke kracht om te dragen. Het i de 

heerlijkheid van het godsdienstig beginsel in den mensch. 

In zulke helden schittert het als een heilig licht. Opkomende 

voor recht en waarheid, opkomende voor hetgeen door 

hooger dan menschelijken wil in de wereld wordt gehand

haafd, kunnen zulke mannen, al het moet, alleen staan. 

Heeft Jezus niet gezegd: Al zult gij mij ook allen verlaten, 

nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij? 

Welk een verheffend schouwspel op deze veelzins donkere 

aarde, zoo'n edelen strijder te zien, beroofd van schier 

• alles, wat het leven liefelijk maakt; verjaagd uit alle 

lusthoven, die hier bloeien; en God zijn toevlucht; de 

rots, waarop hij bouwt; de Opperheer, op wien hij zich 

u . ..,. 
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gansch en al verlaat. In zulk een mond past dat lied met 

zijn metaalklank: Een vaste burg is onze God! - God, 

de Macht, onzichtbaar en nochtans onmiskenbaar, die te 

Zijner tijd recht doet, waarheid en dwaling scheidende. 

Gewis de misdadiger, die den prins doorschoot, kon wel 

het lichaam dooden, niet den geest; kon wel het aardsche 

licht voor hem uitblusschen, niet het hemelsche, dat zijner 

ziel, nog helder stralende in de bede: Mijn God, ontferm 

U over mij en dit arme volk! 

Hoe beschamend voor alle vreezenden en kleinmoedigen, 

dat deze held weergaloos booze tijden doorworstelde met 

ongeschokt vertrouwen! En heerlijk bovendien om te weten, 

zooals het ons allen bekend is, dat dit vertrouwen niet 

werd beschaamd. 

Indien wij toen uit de verte den oorlog tegen Spanje 

hadqen kunnen gadeslaan, zooals wij thans de boeren van 

Transvaal en Oranje-Vrijstaat zich zien verzetten tegen 

Engelands dwingelandij, zoo hadden wij stellig met kloppend 

hart uitgeroepen: Wat beginnen ze in de Nederlanden? 

Het kan niet anders eindigen dan met hun ondergang. 

Zelfs zal het niet lang duren, of de strijd is beslist ten 

hunnen nadeele. Kan men het niet op zijne vingers na-

rekenen? Als tegenover tien de vijand er honderd kan • 

stellen, tegenover honderd er duizend te wapen roepen, 

waar is dan de kans der overwinning? - Maar de uitkomst 
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was anders. Er geschiedde, wat bij de menschen onmogelijk 

is. Voor geen offer terugdeinzende i door geen lijden en 

geen ellende, hoe groot ook neêrgebogen; de zaak der 

vrijheid boven alles, beslist ook boven het leven lief

hebbende i gedragen in allen nood door het besef: God 

kan niet gedoogen, dat het recht vertreden wordt, -

plantten onze vaderen den muur van verzet, waar tegen 

zoo lang en zoo dikwijls de overmachtige vijand het hoofd 

stiet, dat hem ten slotte de moed en de kracht ontzonken. 

En dat schijnt zich te willen herhalen in Zuid-Afrika. 

Oud·Hollandsche vrijheidszin is er staal in het bloed. Als 

één man staan ze gereed ten koste van alles hun heilig 

recht te verdedigen. Diep uit het hart kwam er het fiere 

woord: De Engelsche vlag moge ten slotte over ons land 

waaien, over ons volk doet zij het nooit I Naar het geweer 

grijpende, sprak men er beslist: Als Engeland dan geen 

scheidsgerecht wil, zal God onze scheidsrechter zijn ! Nu 

ook zou men naar den mensch kunnen zeggen : Wat 

vangen ze aan? Het slot zal noodzakelijk zijn, dat ze door 

de overmacht worden verpletterd. Als Engeland voort· 

durend nieuwe lichtingen oproept, aanhoudend zijne troepen 

vermeerdert, wat de Boeren niet kunnen, dan moet het 

eindelijk wel zegevieren . . . . . Maar een mensch doet 

wijzer, hier niet te voorspellen; wijzer, om eerbiedig 

zwijgend te wachten. 

Als in de wereld recht en onrecht tegenover elkander 
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staan, dan is er een gang van zaken, die menschelijk denken 

en berekenen te boven gaat; dan staren wij in wonder

bare diepten, onpeilbaar. Ik aarzel niet, om te wijzen op 

het kruis van Christus. Was iemand ter wereld bij machte, 

om te denken, ook maar te vermoeden, dat deze overhoop 

geworpen mensch, deze volkomen verslagene en ver

tredene een glorierijk overwinnaar was, dat alle geslachten 

roemen zouden in den zegepraal van Golgotha? De 

mensch wikt, God beschikt. 

Niemand weet, wat verborgen krachten er leven en 

ontwaken kunnen in een volk, dat diep overtuigd staat 

op den bodem van het recht, de waarheid, het goddelijk 

welbehagen. Wel weten wij allen, dat de boosheid haar 

listen heeft en behendigheden; maar het is ook bekend, 

dat zij hare kortzichtigheid heeft, haar waan en zelf

bedrog; dat zij, geprikkeld door hare begeerlijkheid, zich 

gemakkelijk vastwoelt in het zelfgesponnen net; dat zij, 

omdat zij de waarheid niet dient, aan schrikkelijke dwa

lingen onderhevig is, licht zich misrekent en struikelt. 

Wie weet - meer dan dit "wie weet" durven wij niet 

zeggen - wie weet, of niet de tegenspoed, die Engeland 

tot nu toe trof, het gevolg meê is van verblinding door 

onstuimige begeerte naar bezit en macht; het gevolg 

meê van hoogmoed, die een ijdel en roekeloos vertrouwen 

stelt in eigen doorzicht, in eigen onverwinlijke sterkte. 

Wie weet, of niet hier en daar bij hoofden en minderen 
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de angel steekt van den twijfel, of men wel recht doet, of 

men wel geoorloofde wegen gaat, en er dientengevolge i 

ongestadigheid, overijling, ongerustheid. De hebreeuwsche 

psalmdichter zegt van de onrechtvaardigen: Gij stelt ze, 

Heer, op gladde plaatsen, en verkeert hunne werken in 

puinhopen. Diepe waarheid, schuilende ook in het woord 

d r oudheid: dien de goden verderven willen, slaan ze 

eerst met blindheid. Van geslacht tot geslacht is er de 

onzienlüke hand, die tot ontzetting van den gewetenlooze 

het vonnis op den muur schrijft: Gewogen, maar te 

licht bevonden ! 

Rustige kracht, vastberadenheid, mannelijk vertrouwen 

spreken uit de houding der Boeren, wanneer zij in hun 

opmarsch Ps. I 21 aanheffen: Ik sla naar de bergen mijne 

oogen, vanwaar mijne hulp komen zal. Mijne hulp is 

van den Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Uw 

Bewaarder sluimert niet, Hij zal uwen voet niet laten 

wankelen. Hij zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren, 

van nu aan tot in eeuwigheid. - Van die kracht en be list

heid, uit woorçl en lied en daad u tegemoetkomende, 

vraagt men onwillekeurig: Wie zal ze op den duur 

weêrstaan? Vergeet niet, dat op natuurlüke wijze deze 

dingen bijeen behooren: Donkere tijden en groote daden; 

zware dagen en heldhaftige mannen; naar de zwaarte 

van het kruis ook de kracht; duistere nacht, en daaruit 

geboren de blijde morgenstond. 



Ongetwijfeld, groot lijden komt er over onze broeders, 

en zware offers zullen er gebracht worden. Maar wie 

weet, of het niet eene herhaling moet worden van den 

vrijheidsoorlog, door onze vaderen gestreden met schitte

renden uitslag. Wie weet, of niet op nieuw bevestigd 

moet worden, dat een volk, hetwelk niet onderworpen 

wil worden, niet onderworpen wordt. Laat ons niet 

vreezen, maar moed houden, gedachtig aan het voorbeeld 

van den Zwijger, die in leven en sterven zich beriep 

op God en Zijne ontferming. 

Wij weten, dat alle berekening faalt. Toch kunnen wij 

niet nalaten, vooruittezien naar de kansen op een gunstigen 

uitslag van den vreesdijken strijd in Zuid-Afrika. Het 

eerst denken we aan dat heerlijke, dat het optreden der 

beide republieken met gelukkig gevolg wordt bekroond, 

en Engeland genoodzaakt, de onafhankelijkheid van Trans

vaal en Oranje-Vrijstaat te eerbiedigen. - Maar wij denken 

ook aan andere mogelijkheden. In Engeland zelf is eene 

kleine, maar krachtige minderheid, die van den beginne 

af geprotesteerd heeft tegen dit onrecht. In het parlement 

heeft men den oorlog rondweg af gekeurd; vrijzinnige 

godsdienstleeraren in Engeland hebben in openbare gods

dienstoefeningen hun droefheid te kennen gegeven over 

de donkere wegen, die Engeland insloeg; enkele dagbladen 



spraken in denzelfden geest. De mogelijkheid bestaat, dat 

het Engelsche volk, gewaarschuwd ook door den tegen

spoed en de gevaren, die het daar loopt, aan deze minder

heid allengs meer gehoor schenkt, dat de aandrang der 

goedgezinden krachtiger en krachtiger wordt, totdat men 

besluit om door onderhandeling tot eene bevredigende 

overeenkomst te geraken. 

Onwillekeurig denken we ook aan de algemeene sym

pathie, die geheel Europa heeft voor de strijdende en 

lijdende Boeren. Moge zij zich al forseher uiten, al alge

meener en luider. Als daarbij wordt vermeden, wat 

nooddoos kwetst en verbittert - uit vrees, dat het 

later schadelijk zou werken op eene vredelievende op

lossing - dan zou de openbare meening krachtigen invloed 

kunnen oefenen op oog en hart, waarmeê in Engeland 

de strijd wordt beschouwd. God geve, dat er eene 

kentering kwame, en men er leerde inzien, hoe men 

door leugenachtige voorstelling van de toestanden in 

Transvaal gansch en al op een dwaalspoor is gekomen. 

Niemand onzer kan dezer dagen denken aan de V redes

conferentie, zonder de bittere gedachte, dat mooie woorden 

goedkoop zijn en het papier geduldig is. Toch mogen 

we niet vergeten, dat zij de uiting was van een verlangen, 

dat al levendiger wordt bij de volken; het verlangen, 

dat elke oorlog, die eenigzins is te vermijden, zal voor

komen worden; dat men zinnen zal op middelen, om 
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dezen gruwel te verhinderen. Die gedachte leeft in het 

hart der menschen. Wie weet, of niet na langer of korter 

tijd, de begeerte naar het einde van dezen strijd zich 

uit in aanbod van tusschenkomst of scheidsgerecht, en 

men ook in Engeland geneigd wordt, te luisteren naar 

rechtvaardige vredesvoorstellen. 

Innige belangstelling doet ons zoo peinzen en hop n. 

Mocht eene van deze mogelijkheden worden verwezenlijkt! 

Ook op deze wijze zou gerechtvaardigd worden het Gods

vertrouwen, dat de Zwijger bezat, dat onze stamverwanten 

bezielt, en dat ons niet ontbreken mag. Van welke zijde 

er uitkomst kome, ze zal eene bevestiging zijn van de 

waarheid, dat het recht een Machtigen Beschermer heeft, 

en er in den strijd voor eene heilige zaak verhocring is 

voor de bede om ontferming. 

Ook bij het berekenen van de goede kansen, gij hoort 

het wel duidelijk, steunt onze hoop op het recht, op het 

eerlijke van de zaak, waarom de strijd onzer broeders 

gaat. Ach, ik geloof niet, dat het Engelsche volk - ik 

spreek van het volk - slechter is dan eenig ander. Ieder 

volk kan op een dwaalspoor komen, op een weg van 

zelfverblinding. Maar o, wat is het verschrikkelijk, dat 

maanden- en jarenlang door woord en geschrift het 

volk is ingeblazen: dat de Transvalers dom, bekrompen, 

zelfzuchtig zijn; een inhalig volk, den vreemdeling niet 



gunnende, wat hem toekomt; voor redelijke overtuiging 

onvatbaar, een sta-in-den-weg voor de ontwikkeling en 

de welvaart van Zuid-Afrika. Zoodat nu eene ontelbare 

menigte werkelijk gelooft, dat Engeland een goed werk 

doet met een einde te maken aan die versleten en 

onhoudbare toestanden, en het land voor licht en be

schaving te openen. liet is om bij te schreien, als ge nu 

de vreeselijke vrucht ziet van dezen laster. 

In Kruger en zijn volk is een waarheid, een eem·oud 

en oprechtheid, die men niet anders dan bewonderen 

kan. Hoe aantrekkelijk is de figuur van den bejaarden 

Staatspresident, voor ieder toegankelijk, met allen in 

eenvoud des harten omgaande als broeders, in weerwil 

van zijn hoogen rang in leefwijze haast niet onderscheiden 

van zijne landgenooten. Gij kent misschien het verhaal 

van de twee broeders, die een stuk land hadden. geërfd 

en zouden deelen, doch daarover in hevigen twist ge

raakten. Kruger hoorde er van en riep hen tot zich. Hij 

nam de kaart waarop het land was geteekend, en stelde 

voor, dat de een billijk en naar zijn beste weten een 

lijn op de kaart zou trekken, waardoor het verdeeld 

werd in twee helften, en dat daarna de ander eene keüs 

uit de twee stukken zou doen. En zoo geschiedde het. 

Oudtestamentisch door zijn hoogen eenvoud, en eerbied 

wekkend door zooveel zachte wijsheid 1 

Wat was het aandoenlijk te zien, hoe deze eerlijke en 
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schrandere man worstelde met de listige en onware onder

handelingen, die zoo eindeloos werden gerekt; hoe hij al 

het mogelijke deed, zich als in bochten wrong, om zijn 

land te behoeden voor den verschrikkeiijken oorlog. Of

schoon Engeland geen recht had, zich te bemoeien met 

de binnenlandsche aangelegenheden in de Republiek, 

gedoogde hij het om des vredes wil; en in de kwestie 

van het aantal jaren, die men er moest gewoond hebben, 

om stemgerechtigd burger te worden, liet hij zich over

halen, om van 13 jaren te komen tot 9, van 9 op 7, en 

van 7 tot 5· Soms moest men vreezen, dat angst hem 

bracht tot karakterlooze toegefelijkheid. En toen hij geheel 

naar den wensch van de Engelsche regeering zich had 

geschikt, toen werd van Engelsche zijde - o schande! -

eene onware voorstelling van de zaak gegeven en gezegd, 

dat duidelijk Kruger den oorlog wilde ... . 0, met wat 

schaamte en droefheid zal eenmaal de Engelsche geschied

schrijver dit stuk zijner vaderlandsche historie te boek 

stellen I - Terwijl nu Engeland al dreigender ten oorlog 

zich rustte, en eindeloos rekte en talmde, kwam eensklaps 

de kloeke daad van Kruger, het ultimatum; daad, die tot 

zijne onsterfelijke eer door de geschiedenis zal geboek

staafd worden. Hoe heerlijk, om in de Gids van November 

omtrent het ultimatum te lezen, dat het is "een stem, 

luidsprekend uit het onbedorven hart der menschheid; ... 

boerenwoord, woord van de bergen, woord met den 
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frissehen adem van 't veld, met de reme kracht der 

volksziel". Hulde werd daar gebracht aan "den grootsehen 

eenvoud en de hartenwaarheid van een man als Kruger", 

en terecht gezegd: "Het is een heerlijk denkbeeld, dat het 

ultimatum gesteld was in de Nederlandsche taal". 

Hoe indrukwekkend moet het geweest zijn, toen na de 

oorlogsverklaring, en nadat vele leden van den Raad 

reeds naar de grenzen waren getrokken, Kruger de zitting 

van den Volksraad sloot. Hij eindigde met den bijbel 

opteslaan en voortelezen Ps. rr8 vs. 7: De Heer is mij 

tot hulp en sterkte; Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, Dies loof ik Hem 

mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weêrgalmen, 

Van hulp en heil ons aangebracht! Daar zingt men blij 

met dankbre psalmen : Gods rechterband doet groote 

kracht! - Ik bid u, wat een aangrijpend tooneel: die 

oude man, bet hart beladen met zoo zware zorgen, de 

schouders belast met zoo groote verantwoordelijkhetd, in 

heilige waarheid en eenvoud deze woorden voorlezende, 

om daarmeê bij zichzelf en de zijnen het Godsvertrouwen 

te versterken. Ik zou wenschen, dat een Nederlandsch 

schilder dit tooneel op het doek vereeuwigde I 

Gij moet niet meenen, omdat Kruger en zijne mannen 

van ouderwetsch-gerefoçmeerd geloof zijn, dat hun ver. 

trouwen een ander is dan het onze. Wel in graad ver· 

schillend, want het is sterker zeer zeker dan bij de 
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weifelende en overtuigingzwakke kinderen van onzen tijd, 

maar niet verschillend in aard. Diep in elk menschenhart 

schuilt het. geloof, dat het rechtvaardige en goede eene 

toekomst heeft, dat er door onzichtbare leiding gezorgd 

wordt voor. de overwinning van elke gerechte zaak. En 

als nu die mannen daarginds oprukken, aanheffende : Wij 

slaan naar de bergen onze oogen, van waar onze hulp 

komen zal! dan moeten ook wij niet versagen, maar 

goedsmoeds zijn, even als zij. De zinspreuk van den 

Zwijger was: Kalm te midden der woeste golven! En 

die van prins Maurits: Eindelijk wordt toch het rijsje 

een boom! Het verleden verkondigt de welgegrondheid 

van het natuurlijk vertrouwen des harten. En ook nu, 

even als vroeger, zal het blijken, dat de wereldgeschiedenis 

is hel wereldgericht. 

De Heer zal u bewaren . Hij zal uwen uitgang en 

uwen ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid! 

Woorden van schoon en klank en edelen zin. Maar in 

schril en pijnlijk contrast met die psalmwoorden is dat 

tooneel: de groote Zwijger, stervend door de hand van 

den sluipmoordenaar. Heeft God hem bewaard? 

Helaas, van het begin tot het einde is hij het slachtoffer 

geworden van zijne edele toewijding. En diep treurig is 

het verhaal van zijn leven en worstelen. Hij behoorde, 

zooals gij weet, oorspronkelijk niet eens tot ons volk. 
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Hij was een Duitsch vorst; doordien hij van een verren 

bloedverwant bezittingen in onze streken had geërfd, 

was hij een onzer edelen, zijn grootmoedigheid alleen deed 

hem opkomen voor onze belangen. Toen na den beelden

storm, Alva naar ons land was gezonden, om wraak te 

nemen, ontweek de prins het gevaar, en ging terug naar 

het kastcel Dillenburg in Nassau, waar hij geboren was. 

Ilad hij het gewild, zoo zou hij zijn vroeger onbezorgd 

leven hier hebben voortgezet. IIij had kunnen denken : 

ik heb gedaan wat ik kon, tegen de overmacht kan men 

niet op. Maar een man als hij kon zoo niet denken, noch 

zoo willen. Elk jaar bloeit nog de choone linde te 

Dillenburg, waar de prins het gezantschap ont\'ing uit de 

Nederlandsche steden, dat hem kwam smeken, het land, 

dat hij verlaten bad, uit zijn jammer te helpen verlossen. 

Daar werd toen het verbond ge loten tusschen ederland 

en Oranje, tot op dit oogenblik, Goddank, een zegen 

voor ons vaderland. Doch zie, de voortreffelijke man 

was bet gezantschap reed vóór gewee t j een i ge dagen 

geleden reeds had hij aan Loclewijk opgedragen, kl'ijgs

volk te werven, en kostbaarheden en zih·erwerk ter waarde 

van f 7o.ooo verkocht, om de werving te bekostigen . . . 

I Iet een was even heerlijk als het andere. Maar wat 

heeft het hem gebaat? Hij heeft zijn leven doorgebracht in 

strijd en zorg; het werk, dat hij beoogde, heeft hij niet 

voltooid gezien, en het slot is geweest, dat een booswicht 
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hem het lichaam doorschoot en hem een ontijdig<:n dood 

deed sterven. Is dat nu niet een diep treurig vcrhaal? 

Diep treurig - ja, zoolang gij niet let op de goddelijke, 

schitterende lichtzijde. Vestig er uwe aandacht op, en het 

is niet meer een treurig verhaal, het wordt een helden

dicht, vertrouwen wekkend en geestdrift. Meent gij, dat 

die man ongelukkig is geweest? Welk een vol en rijk 

men ·chenbestaan leidde hij. \Vat Iu t om te leven en te 

strijden rees vreugdevol telkens uit zijne ziel op bij het 

aanschouwen van dat wonderheerlijke doel: de tyrannie 

bedwongen, de vrijheid \·eroverd! Welk een hoog bestaan, 

geadeld door eene grootsche gedachte, verlicht en bezield 

door een heilig verlangen; verlangen, zóó boven alle· 

gaande, dat hij ieder gevaar trotseerde i dat hij, als het 

moest, met vreugde zijn le\·cn er voor ten offer bracht. 

Benijden waardige man, vervuld van rechtvaardige <:n 

waarachtige gedachten, waarvan God zelf in zijne ziel 

geschreven had, dat zij niet zouden ondergaan . . . Ik 

zeg u, vrienden, de dingen in de wereld zijn telkens 

anders dan ze schijnen i en wij menschen weten weinig, 

we zijn klein en kortzichtig. Toen de prins gevallen was, 

schreide heel Nederland. Vader Willem is dood, grooter 

onheil kon ons niet treffen ! Zoo klaagde men. Maar God 

sprak: Grooter zegen heeft mijn dienstknecht u nic.:t 

gebracht dan door zijn sterven! En zoo was het. Door 

zijn dood leeft hij, leeft hij in het hart van ons volk. 



IIij is en blijft, vooral door zijn sterven, een troost en 

een kracht van het vrije Nederland. 

Zoo hoog stijgen onze gedachten, zoo hoog moeten ze 

stijgen, als wij met groote liefde en deernis denken aan 

het volk der bedreigde republieken . God zegene de eerlijke 

en moedige strijders! Ik geloof, dat in zulke menschen, 

forsch en vastb rad n staande op den gezond n bodem 

van vrijheid en r ebt, twee gewaarwordingen zijn, die 

hen sterk maken en hun vrede geven. De eerste is de 

vurige hoop, om reeds in dézen krijg te O\·erwinnen j 

diep onzelfzuchtig is die hoop, want ten trijde trekkende 

weten zij wel, dat menigeen hunner zal moeten vallen j 

hun oog is geslagen op het heil van hun volk. En de 

andere is het besef, de gewisheid, dat, hoe déze wor te

ling ook eindige, de zaak die zij verdedigen, niet zal 

ondergaan j zij dienen de zaak van God, en eenmaal zeker 

zal de banier der vrijheid ontplooid worden en onver

hinderd uitwaaien over Zuid-Afrika. En dit gelooven wij 

met hen. De zware offers worden niet te vergeef: ge

bracht, het recht zal ten slotte triomfeeren over het onrecht. 

God zegene onze broeders. Zij zijn dienaars van God, 

krijgsknechten des Allerhoogsten, predikers in Zijnen naam 

van de onvergankelijke waarheid : Gerechtigheid verhoogt 

e n volk, maar de zonde is de schandvlek der natiën. 

Mijn God, ontferm U over dit arme valk! 
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